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COBOTS Cobots of Collaborative Robots zijn de ideale aanvulling op uw huidige 
werknemers. De naam zegt het zelf, deze robots zijn specifiek ontworpen om 
samen met uw werknemers taken te verwerken.  
Met extra veiligheidsmaatregelen zijn ze veilig in te zetten naast menselijke 
collega’s en helpen ze de productie naar een niveau hoger te tillen. 
Een kleine aanraking is voldoende om deze tegen te houden. Veiligheid 
gegarandeerd voor mens, machine én Cobot.  
 
Met intuïtieve programmatie en vlotte aanpassingen aan de taak van de 
dag, zijn ze eenvoudig in te zetten in machinebelading. De eenvoudige 
programmatie laat toe dat iedereen deze kan instellen. Zo worden de 
insteltijden beperkt en de efficiëntie verhoogd. 

Door een precieze afstelling van de gebruikte kracht, garandeert het 
gebruik van een Cobot een preciezere belading. Ze zijn daarenboven 
uiterst betrouwbaar waardoor uw productie-output van kwalitatieve stukken 
gegarandeerd is. 

PICK & PLACE MACHINE BELADING OPLOSSINGEN OP MAAT
Cobots zijn de ideale oplossing voor 
repetitieve taken zoals het (af)stapelen 
van half-fabricaten of afgewerkte stukken 

Automatische belading door Cobots laat 
toe uw operator flexibeler in te zetten en 
zich te concentreren op meer belangrijke 
taken

Met onze Cobot-implementaties zijn we in 
staat om oplossingen te bieden op maat 
volgens uw noden en wensen



Naast de verscheidene types van Cobotmodellen zijn er tal van 
mogelijkheden in opstelling van grijpers, grids, laadtafels en meer. 
Alles wordt in functie van uw productie bekeken en voorgesteld. 
Zo bent u zeker van een optimaal functionerende Cobot voor uw 
project. 

Dankzij een lage financiële instap en een hoge 
efficiëntie van de Cobot is de terugverdientijd 
aanzienlijk snel. In minder dan 24 maanden hebt 
u de initiële investering al volledig terug. 
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TERUGVERDIENPERIODE < 24 MAANDEN

HACO
FOR IMPRESSIVE PERFORMANCES

   

VEILIGHEID
Maximale veiligheid voor 

uw personeel, machine en 
Cobot

Betrouwbare en innovatieve 
technologie om uw 

efficientie te verhogen

Makkelijk te programmeren 
met minimale insteltijden

en gebruiksvriendelijke 
bediening

INNOVATIEF INTUITIEF


